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1 Inledning 

I UR Skolas serie Strategier för läsförståelse (2014) nämner Barbro Westlund, lektor i 

läs- och skrivutveckling, att det är en demokratisk rättighet att kunna förhålla sig till 

en text. Hon säger att det är nödvändigt att kunna ta till sig en text och ha god 

läsförståelse då det är grunden för alla skolämnen men också biljetten in i högskolan. 

Därför är det glädjande att PIRLS1 senaste undersökning visar att resultaten i 

läsförståelse hos svenska elever har ökat efter flera år av sjunkande resultat. Enligt 

utbildningsminister Gustav Fridolin har deras regeringsinsatser gett 

förutsättningarna för förbättringarna men menar att det främst handlar om skolornas 

arbete: ”Det är jobbet i klassrummen som ger starkare resultat. Vårt jobb är att säkra 

att man har rätt förutsättningar för att göra jobbet i klassrummen” (Sveriges radio, 

Myhrén, 2017).   

PIRLS-undersökningar genomförs internationellt vart femte år. Sverige har deltagit 

fyra gånger och mellan första och tredje tillfället försämrades resultatet. Det senaste 

resultatet från år 2016 visar en förbättring (Skolverket, 2017). År 2016 gjordes första 

ePIRLS2 i Sverige och där undersöks digital läsning. Syftet med den undersökningen 

är att undersöka elevernas förmåga att förstå och ta till sig information som de söker 

sig till på internet. ePIRLS-undersökning visar att läsförståelsen på internet är bättre 

än i böcker (Skolverket, 2017). 

Det är extra viktigt att undervisningen i årskurserna F–3 ger alla elever en bra grund 

för utvecklingen av deras läsförståelse och vi vill därför fördjupa kunskapen om hur 

lärare arbetar med läsförståelse i årskurserna F–3. Detta genom att redogöra för 

lärarnas metoder i undervisningen av strategier för elevers utveckling av 

läsförståelse. Då läsförståelsen är en stor del i de nationella proven i årskurs 3 vill vi 

även ta reda på hur lärarna beskriver att de arbetar för att utveckla elevernas 

läsförståelse för att de ska klara de nationella proven.  

                                                   

1 PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study. PIRLS är en internationell studie 
som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4.  

2 ePIRLS är ett läsprov som görs i simulerad internetmiljö och syftet är att undersöka digital läsning.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur åtta lärare i årskurserna F–3 beskriver att de arbetar med 

läsförståelse för att eleverna ska nå målen i svenska och för att förbereda eleverna 

inför nationella proven i årskurs 3.  

Studiens syfte uppfylls genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Vilka metoder beskriver åtta lärare att de använder för att utveckla elevers 

läsförståelse och läsförståelsestrategier?  

2. Hur beskriver åtta lärare att de arbetar med de metoderna?  

3. Varför arbetar åtta lärare med de metoder de beskriver? 

 

1.2 Disposition av studien 

Kapitel 2 beskriver bakgrund och tidigare forskning som behandlar konstruktivistiskt 

kunskapssyn, läsförståelse, modeller för läsförståelse, koppling till styrdokument 

samt kompetensutveckling. I kapitel 3 beskrivs studiens metod och material genom 

val av metod, materialinsamling, analysmetod, trovärdighet och rimlighet samt etiska 

överväganden. Kapitel 4 redogör för studiens resultat genom redogörelse för metoden 

En läsande klass, kategorisering av data och resultatsammanfattning. Studiens 

resultat och metod diskuteras i kapitel 5. Det avslutande kapitlet innehåller studiens 

slutsats och framåtblickar.  

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras konstruktivistisk kunskapssyn, modeller för läsförståelse, 

koppling till styrdokument samt kompetensutveckling. Westlund (2017, s.129) 

skriver om begreppet läsförståelse och menar att det i vissa fall syftar på läsförståelse 

och i andra fall på både den tekniska sidan som avkodning och läsförståelse. Vi är 

medvetna om att eleverna behöver kunna de mer tekniska sidorna i läsningen som till 

exempel ordavkodning för att kunna utveckla sin läsförståelse. I denna studie riktar 
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vi dock fokus mot förståelsen av det lästa då vi undersöker hur lärare arbetar med 

förståelsestrategier. Vår definition av läsförståelse är att man ska kunna ta vara på 

och känna sig fångad av innehållet i en text samt koppla det lästa till egna 

erfarenheter. 

 

2.1 Konstruktivistisk kunskapssyn 

Läsförståelse är en komplex process där olika förmågor ska samverka på olika sätt. 

Westlund (2017, s.42) skriver att faktorer som påverkar utvecklingen av elevers 

läsförståelse handlar om lärarens kunskapssyn och undervisningssätt, hur 

motiverade och aktiva eleverna är, vilka texter de får läsa och vilka lärandemålen är. 

Hon påpekar dock att det är eleven själv som konstruerar kunskapen genom att aktivt 

delta och ta ansvar för sitt arbete. Detta sker genom interaktion mellan text och elev 

men också mellan eleverna då lärande sker socialt (Westlund, 2017, s.42).  

Westlund (2017, s.42) menar att den konstruktivistiska synen bygger på olika 

meningar om hur vi ser på och utvecklar kunskap. Westlund skriver vidare att en del 

forskare framhåller den kognitiva aspekten på individnivå medan andra betonar den 

sociala aspekten. En balanserad syn på konstruktivism innefattar både de 

sociokulturella aspekterna och de kognitiva aspekterna. De kognitiva aspekterna 

handlar om individens förmåga att skapa kunskap och förståelse, individens 

analysförmåga, förmåga att ta med sig kunskap mellan olika lärsituationer och att 

övervaka information och förståelse. Elever behöver vägledning för att kunna 

utveckla dessa förmågor men målet är att eleven med tiden ska bli självständig 

(Westlund, 2017, s.42). 

Westlund (2017, s. 168) hävdar att det sociokulturella perspektivet i hög grad utgör 

den teoretiska bakgrunden till undervisning i läsförståelsestrategier. Vygotskij (1978) 

utvecklade inom perspektivet begreppet den proximala utvecklingszonen som 

innebär tillfälligt stöd i lärprocessen. Ett begrepp inom den proximala 

utvecklingszonen är enligt Säljö (2015 s.95) appropriering som betyder ungefär att 

”man tar till sig information/kunskap och gör det till sitt eget”. Små barn interagerar 

med vuxna och möter då språkliga uttryck och sätt att bete sig som barnet 

uppmärksammar och till slut imiterar. De lär sig att känna igen och förstå betydelsen 
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av ord som de möter och kan sedan konkretisera orden och använda dem i sitt eget 

språkbruk. Till slut kan barnet själv använda ordet spontant och lärandet har skett 

genom att barnet har deltagit i interaktion och därmed approprierat. Enligt Säljö 

(2015, s.100) utvecklades begreppet scaffolding av Wood, Bruner och Ross (1976) 

och betyder tillfälligt stöd för appropriering. Scaffolding är ytterligare ett begrepp 

kopplat till proximala utvecklingszonen då det innebär att ge eleverna tillfälligt 

intellektuellt eller fysiskt stöd mellan den kunskap eleven redan har och den nya 

kunskapen. Eleven får stöd och möjlighet att imitera en expert under lärandet. 

Läraren ska under processen ge eleverna stöd istället för att direkt ge rätt svar. Säljö 

(2014, s.306) påpekar att det är viktigt att läraren tar reda på elevens utvecklingszon 

för att ge lagom mycket stöd för att eleven inte ska bli passiv. Eleven behöver bli 

utmanad och ta mer och mer ansvar för sitt fortsatta lärande. Reichenberg och 

Lundberg (2011, s.52) skriver även de om scaffolding och menar att kopplat till 

läsningen kan det handla om att läraren modellerar och förklarar en lässtrategi och 

sedan låter eleverna försöka på egen hand. Därmed tas stödet långsamt bort och 

eleven kan tillslut använda strategin på egen hand. Då handlar det enligt Reichenberg 

och Lundberg (2011, s.52) om att gå vidare till nästa strategi.  

Enligt Westlund (2017, s.42) är lärarens uppgift att ge förutsättningar för att lärandet 

ska ske hos eleven. Hon påpekar också att det är eleven själv som konstruerar 

kunskapen och det är det som enligt Westlund (2018, s.1) utmärker en 

konstruktivistisk kunskapssyn. Westlund (2017, s.168) nämner att forskare på 1970-

talet började intressera sig för hur elevers läsförståelse påverkas av kognitiva 

tankeprocesser som metakognitiv förmåga. Hon skriver vidare att metakognitiv 

förmåga handlar om att elever ska kunna fundera över sitt eget tänkande och därmed 

övervaka sin egen läsförståelse. Det betyder att med ett metakognitivt 

förhållningssätt i undervisningen är det viktigt att eleverna har kontroll och ansvar 

för sitt lärande (Westlund, 2017, s.168). I modeller och strategier för 

läsförståelseundervisning kan vi spåra en konstruktivistisk kunskapssyn där 

interaktion och kognitiva tankeprocesser betonas för en framgångsrik 

läsförståelseundervisning.   
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2.2 Läsförståelse 

Här presenteras definition av läsförståelse, viktiga faktorer för utveckling av 

läsförståelse, läsförståelsestrategier 

2.2.1 Definition av läsförståelse 

I en PIRLS-rapport (Mullis, Martin och Sainsbury, 2017, s.11) används begreppet 

reading literacy för att betona den breda betydelsen av läsförmåga. Det inkluderar 

förmågan att reflektera kring det som läses och att kunna använda det som ett 

verktyg för individuella mål samt mål på samhällsnivå. I PIRLS definition av reading 

literacy betonas elevers förmåga att förstå och att kunna använda skriftspråket 

utifrån samhällets krav samt för att kunna värderas av den enskilda individen. De 

menar därmed att läsare skapar mening från olika texter för egen skull samt för att 

tillägna sig nya kunskaper. Även i en PISA-rapport3 (OECD, 2018, s.27) används 

begreppet läsförståelse som reading literacy. Där definieras begreppet som 

”understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to 

achive one´s goals, develop one´s knowledge and potential, and participate in 

society.” (OECD, 2018, s.27).  

Dole, Duffy, Roehler och Pearson (1991, s.241) skriver att läsförståelse handlar om att 

läsare använder sin befintliga kunskap tillsammans med ledtrådar från texten och 

sammanhanget där läsningen sker för att konstruera mening från texten. Utifrån 

denna uppfattning kan nybörjarläsare lära sig som experter när de möter en text som 

de har kunskap om. Motsatt kan även expertläsare bli till nybörjare när de möter 

texter med innehåll de inte känner till eller som har oklar mening. Dole et al. (1991, 

s.241) hävdar därför att det finns två faktorer som är viktiga för läsförståelsen. Dessa 

faktorer är den kunskap och de erfarenheter eleverna har när de möter texten samt 

de strategier de använder för att utveckla och behålla förståelsen.  

                                                   

3 PISA står för Programme for International Student Assessment och är en internationell studie som 
undersöker 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap, läsförståelse och 
problemlösning. PISA är världens största elevstudie och är ett OECD-projekt.   
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2.2.2 Viktiga faktorer för utveckling av läsförståelse 

Enligt Westlund (2013, s. 3) är det en förutsättning att lärare och elever har en 

samstämmig bild av vad läsförståelse innebär och hur den utvecklas för att eleverna 

ska bli aktiva läsare och utveckla god läsförståelse. Det är därför nödvändigt att 

samspel och en tydlig dialog finns mellan lärare och elever. Palincsar och Brown 

(1984, s.121) skriver att när elever får möjlighet att fundera över frågor som 

förtydligar en text, förståelse av texten och förutsägelse av vad som kan komma i 

texten så ökar det utvecklingen av läsförståelse och hjälper eleverna att bli mer 

medvetna om sitt eget lärande. Westlund (2012, s.70) skriver att läsförståelse handlar 

om färdigheter, strategier, tidigare kunskaper och motivation som hon anser är 

inkluderade i en dynamisk och målorienterad process. Hon fortsätter att förklara att 

läsförståelse ska skapa mening genom att läsaren och texten är integrerade, det vill 

säga att läsaren ska kunna tillföra egna tankar och slutsatser till texten men samtidigt 

känna sig bunden till vad hen läser (Westlund, 2012, s.70). Damber (2010, s.38) 

skriver även hon om elevens och textens samverkan och att med stöd från elevens 

erfarenheter kan mening samt en förståelse för texten skapas. För att elevernas 

läsförståelse ska utvecklas är det nödvändigt att de är motiverade och intresserade av 

texten. Hon menar vidare att diskussioner kring texter kan underlätta förståelsen 

(Damber, 2010, s.47). 

Att göra inferenser är enligt Westlund (2017, s.54) en viktig faktor för att kunna 

utveckla läsförståelse.  Hon menar att inferenser handlar om att kunna göra 

kopplingar. Dole et al. (1991, s.245) definierar inferenser som en kombination av att 

kunna tillämpa sina förkunskaper eller egna erfarenheter med den aktuella texten 

och informationen från den för att kunna skapa mening i texten. De anser liksom 

Westlund (2013, s.56) att det är en central del av förståelsen att kunna göra 

inferenser. De skriver vidare att även simpla texter kräver inferenser. De visar på ett 

exempel i USA där elever läste en text om en flicka som spelade ett spel och blev 

träffad av ett basebollträ (bat på eng.). Även om baseboll aldrig nämndes förstod 

eleverna att det handlade om det på grund av att de använde sina förkunskaper om 

ordet ”bat” för att dra slutsatsen att hon spelade baseboll.  
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2.2.3 Läsförståelsestrategier 

Damber (2010, s.48) skriver att det ger positiv påverkan på elevers läsning när 

läraren kan ge explicita instruktioner i läsförståelsestrategier.  Hon menar också att 

detta kan inkludera elevers förmåga att själva bedöma när och vilken strategi som ska 

användas. Westlund (2013, s.3) menar även hon att läraren har en stor roll och att 

hen aktivt behöver modellera för eleverna vilka strategier som är mest effektiva i 

stunden. Shanahan, Callison, Carriere, Duke, Pearson, Schatschneider & Torgesen 

(2010, s.11) skriver att läsförståelsestrategier är något som förbättrar läsförståelsen 

medan eleven läser och som gör att eleven kommer ihåg vad hen har läst. 

Strategierna är medvetna mentala handlingar och de ska vara ett verktyg för eleverna 

så att de vet hur de ska tänka när de läser för att förbättra läsförståelsen. Det handlar 

också om elevens insatser för att bättre förstå eller komma ihåg vad som läses. 

Författarna är noga med att påpeka vad som inte räknas som strategier vid 

läsförståelse. De hävdar att undervisningsaktiviteter som att arbeta med arbetsblad 

med frågor om text sällan innehåller instruktioner om vad eleverna aktivt ska göra för 

att förbättra förståelsen. De menar vidare att övningar som syftar till att ge eleverna 

praktisk övning med färdigheter som till exempel sekvensering eller att kunna dra 

slutsatser inte heller räknas som en strategi då de ofta saknar instruktioner kring hur 

eleverna ska tänka på rätt sätt under läsningen (Shanahan et al. 2010, s.11).  

De fyra grundstrategierna 

I Palincsar och Browns (1984) undersökning kom de fram till fyra grundstrategier 

som elever kan använda sig av vid läsförståelse. Den första strategin är att förutspå 

eller ställa hypoteser till texten. Eleverna ska förutspå vad som kommer härnäst i 

texten och ställa en hypotes. Hypotesen ska vara förankrad i vad de läst tidigare och 

inte en vild gissning. Den ska sedan diskuteras och övervägas om den är rimlig för 

texten samt om den behöver omprövas. Nästa strategi är att ställa frågor till texten 

där det främst är eleverna som ska ställa frågor som kan utmana deras tankar. 

Eleverna gör detta tillsammans där de kan ställa öppna frågor, introducera nya 

infallsvinklar om texten samt värdera varandras svar. De frågor som utvecklar 

elevernas tänkande på en djupare nivå är inferensfrågor. Strategi nummer tre är att 

reda ut oklarheter i texten. Det kan vara ord eller begrepp som eleverna upplever som 

svåra eller som de inte förstår. Dessa ord eller begrepp diskuteras mellan eleverna. 

Med tiden kommer eleverna att försöka reda ut vilket/vilka huvudbudskap och 
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underliggande teman texten har. Strategi nummer fyra som är den sista strategin 

handlar om att sammanfatta texten med egna ord. Här får eleverna, istället för att 

återge texten i detalj, träna på att skilja mellan de överordnade och underordnade 

idéerna i texten. Eleverna gör detta tillsammans med andra och det sker i flera steg. 

De ska kunna identifiera vad som är viktigt i texten samt kunna ta bort det som är 

överflödig/obetydlig information. Till sist ska eleverna göra en sammanfattning av 

vad de kommit fram till (Palincsar & Browns 1984, s.120). Dessa fyra grundstrategier 

återkommer i modellerna för undervisning i läsförståelse i nästföljande avsnitt. 

 

2.3 Modeller för läsförståelse 

Nedan presenteras fyra olika modeller för undervisning av läsförståelse: Reciprok 

undervisning, transaktionell strategiundervisning, Questioning the Author, Concept-

Oriented Reading Instruction samt en kort jämförelse av dem. 

2.3.1 Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching - RT) 

Reichenberg och Lundberg (2011, s.55) skriver om reciprok undervisning. De 

beskriver att denna modell lägger stor vikt vid det dialogiska, alltså att lärande sker i 

samspel med andra. Ordet reciprok kan beskrivas som ömsesidig undervisning. 

Palincsar och Brown (1984, s.121) påpekar att yngre elever och svaga läsare har 

svårare att sammanfatta en text och att klargöra vad texten handlar om. De menar att 

svaga läsare lär sig detta när de kommer upp i högre åldrar. De skriver 

fortsättningsvis att om läraren väljer att arbeta med sammanfattning av texter så 

behövs en dialog mellan läraren och eleven för att kunna skapa en mening med texten 

och därefter arbeta med att sammanfatta texten.  

Dessa strategier som Palincsar och Brown (1984, s.120) hittade skriver även Hallin 

(2015 s.3) om. Hon skriver då att det finns två frågor till varje strategi som är vad och 

hur. Frågorna är till för att eleverna ska veta vad och hur de ska använda de olika 

strategierna för att utveckla deras läsförståelse. Hallin (2015, s.4) påpekar dock att 

hon ifrågasätter den sista strategin, att sammanfatta. Det hon menar då är att 

kunskapen att kunna sammanfatta en text kan vara en produkt av att redan ha 

förstått texten och att det inte är en läsförståelsestrategi i sig. Hallin (2015, s.4) 
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skriver däremot att hon anser att det kan vara bra att stanna upp i texten och 

reflektera över vad man har lärt sig och var man kan behöva veta mer om.   

Pressley (2006, s.307) nämner att det kan finnas risker med när lärare använder RT-

undervisning och enbart undervisar i de fyra grundstrategierna men han anser även 

att RT-undervisning är av betydelse för läsförståelsen. Han menar att om läraren är 

ovan att undervisa i förståelsestrategier så är grundstrategierna en bra grund att 

börja med.  

2.3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional strategies 

instruction, TSI) 

TSI är en modell för läsförståelseundervisning där socialt samspel är centralt. Brown, 

El-Dinary, Pressley och Coy-Ogan, (1995, s. 256) skriver att grundtanken i TSI-

modellen är att undervisningen ska uppmärksamma eleverna på att strategierna 

leder till ökad förståelse. Eleverna ska själva kunna avgöra hur och varför de ska 

använda sig av olika strategier och att kunna bedöma när behovet av en specifik 

strategi finns under läsningen. Denna modell innehåller flera av de tidigare nämnda 

strategierna men skillnaden mot RT är att strategierna inte undervisas lika strikt i en 

förbestämd ordning. I modellen är det viktigt att undervisningen ska pågå under en 

längre tid. Även Brown, et al. (1995, s. 256) anser att strategiundervisningen ska vara 

en del i det dagliga arbetet och att det är viktigt att det pågår under en längre tid.  

Pressley, El-Dinary, Gaskins, Schuder, Bergman, Almasi och Brown, (1992, s.516) 

menar att med denna metod är tanken att läraren förklarar och modellerar effektiva 

förståelsestrategier och lär eleverna att använda strategier vid behov. Även Westlund 

(2017, s.186) påpekar att inom modellen ska läraren modellerna för eleverna hur och 

när förståelsestrategierna kan användas på en text och att detta ska göras genom 

tänka-högt-metoden. Arbetet ska ske i olika former som till exempel mindre grupper 

men också i helklassdiskussioner och i form av lärarens högläsning. Ett långsiktigt 

mål med den här typen av undervisning är att eleverna själva behärskar 

användningen av strategin som läraren uppmuntrar till under läsningen. Det är 

viktigt att eleverna uppmuntras att diskutera, ställa frågor till texten, söka svar, söka 

förklaringar till frågor som kommer upp och skapa inre bilder (Pressley, et al. 1992, 

s.516). 
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Enligt Pressley, et al. (1992, s.516) ska läraren föra diskussioner med eleverna för att 

de ska lära sig att använda strategierna när de behöver dem för att bli självständiga 

läsare. När man läser tillsammans i en grupp agerar läraren och eleven tillsammans 

när de ska välja strategier. Utifrån den lästa texten kan gruppen tillsammans använda 

förståelsestrategierna och därefter diskutera. Det innebär att läsprocessen ska vara 

strategisk där användandet av strategier ska vara lämpligt utvalda av elev och lärare. 

Lärarens uppdrag är att stötta och uppmuntra eleverna att delta i beslut i gruppen. 

Tanken är också att de elever som är mer kompetenta ska stötta de elever som 

behöver stöd. Studier visar enligt författarna att lärare som använt metoden har 

upplevt positiv påverkan på elevernas läsförståelse, tolkning, minne och användande 

av strategier (Pressley, et al. 1992, s.516). 

2.3.3 Questioning the Author (QtA) 

Enligt Beck, McKeown, Sandora och Kucan (1996, s.387) går QtA modellen ut på att 

ifrågasätta textförfattaren genom att uppmärksamma läsaren på att det döljer sig en 

författare bakom texterna. Eleverna kan då få en förståelse för att de har rätt att 

ifrågasätta författaren och att det inte behöver vara eleverna som inte förstår texten 

utan att författaren har varit oklar eller inkonsekvent. Eleverna får genom modellen 

träna på att bli aktiva läsare genom att ställa frågor till texten och reflektera över vad 

författaren vill säga med texten. Författare kan ibland glömma bort vilken målgrupp 

som de skriver till och det kan medföra att avståndet mellan läsaren och författaren 

blir för stort. Med denna modell kan lärare hjälpa eleverna att minska det avstånd 

som kan uppstå (Beck, et al. 1996, s.387).  

Läraren har en central roll inom QtA då hen utvecklar elevernas förståelse genom att 

göra markeringar i texten för att sedan diskutera dem tillsammans. Läraren ska även 

finnas som stöd då hen kan modellera genom tänka-högt-metoden, läsa högt, 

reflektera över det lästa och diskutera med eleverna och gå framåt/bakåt i texten. 

Även eleverna själva har en viktig roll inom modellen då diskussion med andra elever 

är minst lika viktig som diskussioner med en lärare. Diskussioner mellan elever kan 

ge möjlighet att utmana varandras idéer och tankar vilket i sin tur kan öka 

motivationen till läsning och läsförståelse (Beck, et al. 1996, s.386., Reichenberg, 

2014, s.96). 
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I modellen finns det två olika slags frågor som används som stöd för elevernas 

förståelse. Dessa två frågor är ingångsfrågor och uppföljningsfrågor.  Ingångsfrågorna 

är tänka som en ingång för att få fram författarens budskap i texten. Ingångsfrågorna 

kan läraren modellera genom att ställa frågor som: ”Vad tror du att författaren menar 

här?” eller ”Vad tror du författaren försöker säga?”. Uppföljningsfrågorna kommer in 

när eleverna fått ingången i texten och även dessa frågor kan läraren modellera. De 

syftar till att få eleverna att förstå det underliggande budskap som kan finnas i texten 

och för att eleverna ska få förståelse för hur texten hänger ihop med vad de tidigare 

läst. Modellen kan användas på faktatexter men även på skönlitterära texter (Beck, et 

al. 1996, s.387). 

2.3.4 Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) 

Guthrie, Van Meter, Hancock, Alao, Anderson och McCann (1998, s.262) skriver att 

syftet med modellen är att öka elevernas motivation till läsning genom en miljö där 

eleverna blir exponerade för olika sorters genrer och texter. Detta anser de kommer 

leda till motivation till läsning över lång tid vilket kan ge eleverna möjlighet att ta sig 

an nya inlärningssituationer med flera strategier att använda. Strategierna som 

nämns i modellen är att använda förkunskaper, söka efter information, förstå 

faktatexter samt förstå skönlitteratur.  För att strategianvändningen inom modellen 

ska utveckla elevernas förståelse bör det aktuella temat eller uppgifterna vara 

integrerade i ämnen. Detta hävdar Guthrie et al. (1998, s.263) kan ge eleverna 

mening med undervisningen, utöka elevernas kunskapsinlärning och öka elevernas 

metakognitiva strategier.  

Modellen innebär att elevernas fakta- och begreppskunskap ökar genom 

strategiundervisning i främst naturorienterande och samhällsvetenskapliga ämnen. I 

modellen samverkar elevernas ämneskunskaper, motivation och läsförståelse. 

Guthrie et al. (1998, s.262) beskriver att läraren uppmuntrar eleverna att aktivera 

sina förkunskaper som är relevanta för ämnet, förstå ämnesspecifika begrepp samt 

ställa frågor som eleverna vill ha svar på. I CORI tar man vara på elevernas 

nyfikenhet då det är en viktig länk till kunskapsutvecklingen. Detta kan ske genom att 

eleverna får vara ute i verkligheten för att utveckla kunskap genom att till exempel gå 

på museum eller ute i naturen och undersöka (Guthrie et al. 1998, s.262). 
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Läraren har en central roll inom modellen då läraren ger eleverna stöd i form av 

modellering och leder eleverna i gruppdiskussioner samt helklassdiskussioner. En 

viktig del i CORI är det samarbete mellan elever som Guthrie et al. (1998, s.263) 

anser kan hjälpa eleverna att lära sig att kommunicera i olika gruppkonstellationer 

samt att eleverna utvecklar kunskaper som att lära sig att vänta på sin tur, lyssna på 

andras åsikter och få ökat självförtroende. Detta menar de kan vara uppmuntrande 

för elevernas motivation till läsförståelsen men även till grupparbeten.  

2.3.5 Likheter och skillnader mellan modeller för läsförståelse 

Westlund (2012, s.88) gör en jämförelse mellan RT och TSI och skriver att 

modellerna påminner om varandra då båda innehåller de fyra grundstrategierna. 

Hon skriver att det som skiljer modellerna åt är att i TSI metoden kan eleverna 

använda strategierna i den ordning som de behöver. Ytterligare en faktor som gör 

modellerna olika är lärarens förhållningssätt då i RT modellen läggs mycket fokus på 

kommunikation och samspel mellan lärare – elev och mellan elever. I TSI modellen 

är lärarens roll att uppmuntra elever till att själva vara aktiva i undervisningen samt 

att denna strategiundervisning bör pågå under en lång tid som en del i det vardagliga 

arbetet.  

CORI, precis som RT, TSI och QtA går ut på att läraren modellerar, använder tänka-

högt metoden och genom kooperativt lärande gradvis kan överföra ansvaret på 

eleverna Westlund (2017, s.191). Westlund (2012, s.86) menar att det som skiljer 

CORI från de andra modellerna är att förståelsen i CORI utgår från ämnesanknutna 

begrepp. QtA skiljer sig lite från de andra modellerna då denna riktar sig mer mot en 

av strategierna medan de andra använder fler eller alla som vi nämner under 

rubriken De fyra grundstrategierna. 

 

2.4 Koppling till styrdokument 

I Läroplanens för grundskolan och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018) centrala 

innehåll för ämnet svenska framförs en del punkter som är viktiga för 

läsförståelseundervisning: 
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Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll. (Skolverket, 2018, S.258) 

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan 

organiseras. (Skolverket, 2018, S.259) 

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet (Skolverket, 2018, s.259)  

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan 

organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led. (Skolverket, 2018, 

S.259) 

 

Utifrån skolans styrdokument finns det krav på läsförståelseundervisning i ämnet 

svenska men för att nå målen även i andra ämnen krävs det att eleverna har en god 

läsförståelse. Det handlar bland annat om att kritiskt kunna granska texter samt 

värdera källor. Detta är viktigt i NO- och SO- ämnena och i till exempel 

geografiämnets centrala innehåll (Skolverket, 2018, s.198). Där står det att elever ska 

kunna värdera och bearbeta källor och information som de möter. Även 

matematikämnet kräver god läsförståelse då detta är nödvändigt för bland annat 

problemlösning (Skolverket, 2018). 

I det centrala innehållet för årskurserna 4–6 sker en ökning av krav på vad som ska 

undervisas. Det handlar bland annat om lässtrategier för att förstå och kunna tolka 

texter samt kunna urskilja både tydliga budskap och de mellan raderna (Skolverket, 

2018, s.259). Undervisningen ska också behandla berättande texters budskap, 

språkliga nyanser samt utmärkande uppbyggnad med parallellhandling och 

tillbakablickar (Skolverket, 2018, s.260). Även kraven på källkritik ökar i årskurserna 

4–6 då undervisningen ska behandla hur man jämför källor och undersöker deras 

pålitlighet (Skolverket, 2018, s.261). En tydlig progression blir synlig mellan 

årskurserna F–3 och 4–6 och visar på hur viktig en god undervisning i läsförståelse 

är för den fortsatta skolgången.   

 

2.5 Kompetensutveckling 

Något som framgår av forskningsgenomgången ovan är att det ställs stora krav på 

lärares kompetens. Vi anser därför att det är motiverat att här kort nämna forskning 
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kring lärares kompetensutveckling. Enligt Damber (2010, s.46) är lärarens 

pedagogiska kunskap viktig för att kunna variera sin undervisning i läsning och 

läsförståelse. Schoultz (2016, s.1) skriver att i yrkesrollen ingår ett livslångt lärande 

och kunskapsbyggande. Han menar då att som lärare behöver man kontinuerlig 

kompetensutveckling för att fördjupa kunskaper samt utveckla undervisningen. Den 

viktigaste frågan inom kompetensutveckling är vilken kompetens den enskilda 

läraren behöver utveckla för att förbättra elevernas lärande (Schoultz, 2016, s.1).  

Skolverket (2013, s.13) menar att anledningar till kompetensutveckling kan vara 

direktiv utifrån eller ett inifrån drivet behov.  Drivet inifrån bygger på lärarens 

erfarenheter från skolan och undervisningen. Schoultz (2016, s.1) menar att det är 

nödvändigt att lärarna som deltar i kompetensutveckling känner att det som 

behandlas är angeläget och att de är huvudpersonerna i arbetet. Detta för att 

förändringsarbetet ska ge resultat. Detta nämner även Skolverket (2013, s.30) då de 

skriver att det är lärarna som ska genomföra själva förändringsarbetet. Direktiven 

utanför skolan bygger på forskningsresultat, dokument från myndigheter och 

synpunkter från allmänheten och media som grund för kompetensutveckling. En 

gynnsam läsförståelseundervisning ska vara vetenskapsbaserad och därför kan en 

kontinuerlig kompetensutveckling vara nödvändig (Skolverket, 2013, s.13). 

 

3 Metod och material 

Nedan presenteras val av metod, materialinsamling och analysmetod. I kapitlet 

redogörs också för pålitlighet och rimlighet samt hur vi har beaktat etiska 

överväganden.  

 

3.1 Val av metod 

Rienecker och Stray Jörgensen (2014, s.239) skriver att kvalitativa data handlar om 

särskilda egenskaper hos det man studerar. Det går inte att säga något generellt 

utifrån en begränsad mängd data men det går att uttala sig om det som gäller för de 

data som är undersökt. Det passar denna studie bra då syftet är att undersöka hur 

åtta lärare i årskurserna F–3 beskriver att de arbetar med läsförståelse för att 
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eleverna ska nå målen samt för att förbereda eleverna för de nationella proven i 

årskurs 3.   

Vi anser att användandet av en kvalitativ metod bäst svarar på våra forskningsfrågor 

och vårt syfte snarare än en kvantitativ metod. Rienecker och Stray Jörgensen (2014, 

s.239) skriver att kvantitativa data kan beskrivas i tal, mängd och storlek. När man då 

undersöker något som ger stor mängd kvantifierbara enheter kan man generalisera 

mer samt dra generella slutsatser vilket inte är relevant i vår studie. Intervju som 

metod valdes för att få en bredare bild av lärarnas beskrivningar av deras arbete samt 

för att kunna ställa följdfrågor.  

 

3.2 Materialinsamling 

Nedan presenteras studiens urval, presentation av informanter och genomförande.  

3.2.1 Urval 

I studien har åtta lärare som undervisar i svenska i årskurserna F-3 medverkat i 

intervjuer. Till informanterna skickades missivbrev (Bilaga 1) ut för förfrågan. De 

informanter som medverkade kunde vi tillfråga genom personlig kontakt. Bryman 

(2011, s.194) menar att ett sådant urval beskrivs som bekvämlighetsurval då 

informanterna blev tillfrågade om medverkan när vi var medvetna om att de fanns 

tillgängliga för studien. Till vår studie tillfrågade vi lärare från två olika skolor som är 

verksamma och undervisar i svenska med behörighet att göra det. Samtliga 

tillfrågade gav sitt godkännande till att bli intervjuade och inspelade. Då läsförståelse 

är något alla lärare som undervisar i svenska arbetar med behövdes inget ytterligare 

urval göras.  

3.2.2 Presentation av informanter 

Informanternas namn samt skolornas namn har anonymiserats. Vi benämner 

skolorna Solskolan och Molnskolan och informanterna har fått namn med samma 

begynnelsebokstav som skolans namn. Båda skolorna är kommunala och ligger i en 

stad. Skolorna har runt 350 elever var.  

Solskolan: 

Sylvia 
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- Tog examen från grundlärarutbildningen F–3 januari 2018. Sylvia har arbetat 

elva månader som behörig lärare och undervisat elever i årkurs F–3 i fyra 

månader. Undervisar nu i en årskurs 1.  Läraren är behörig att undervisa i 

svenska.  

Siri 

- Tog examen från grundlärarutbildningen förskola till årskurs 6 år 2007. Siri 

har undervisat i årskurs F–3 i fem år och undervisar nu i en årskurs 1. Läraren 

är behörig att undervisa i svenska.  

Selma 

- Tog examen år 2008 från grundlärarutbildningen förskola till årskurs 6. Selma 

har undervisat i åtta år på förskola och de senaste två åren i årskurserna F–3. 

Undervisar nu i en årskurs tre.  

Sandra 

- Tog examen från förskolelärarprogrammet år 1980. Läraren har arbetat i 

årskurserna F–3 i 18 år och har därför utökad behörighet att undervisa i alla 

ämnen i årskurserna F–3. 

 

Molnskolan: 

Marit 

- Tog examen från lärarutbildningen årskurs 6–9 år 1992 med inriktning 

svenska och idrott. Marit har arbetat i årskurs F–3 sedan 1996 och har därför 

utökad behörighet att undervisa i alla ämnen i årskurserna F–3. Läraren 

undervisar nu i en årskurs 1.  

Maja 

- Tog examen år 2011 från grundlärarutbildningen förskola till årskurs 6. 

Läraren har arbetat som F–3 lärare i två år och resterande år i förskola. Hon 

undervisar nu i en årskurs 2.  

Moa 
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- Tog examen år 2014 från grundlärarutbildningen förskola till årskurs 6. Moa 

har arbetat i fyra år som lärare i årskurserna F–3 och undervisar nu i en 

årskurs tre.  

Monica 

- Tog examen år 2014 från grundlärarutbildningen förskola till årskurs 6. 

Läraren har arbetat som lärare i fyra år i årskurserna F–3. Hon arbetar nu i en 

årskurs 3.  

3.2.3 Genomförande 

Intervjuguiden (Bilaga 2) skapades på ett sätt som skulle möjliggöra samtal mellan 

oss och informanterna för att ge oss mer detaljerade svar. Enligt Bryman (2011, 

s.206) är en semistrukturerad intervju en intervju som formas som ett samtal. Våra 

semistrukturerade intervjuer innebar att vi skapade ett frågeschema som 

möjliggjorde att vi kunde ställa frågorna när det passade i samtalet. Vi fick därmed 

också möjlighet att ställa följdfrågor till den information vi fick ta del av. I en 

kvalitativ studie tolkas data genom att beskrivningar och kategorisering görs med 

hjälp av ord (Bryman, 2011, s.340). 

Intervjun hölls utan fokus på forskningsbakgrunden och de nämnda modellerna för 

att undvika påverkan på lärarna och deras svar. Vi genomförde alla åtta intervjuer 

tillsammans. Vi gjorde dem med alla informanter var för sig för att undvika påverkan 

från andra informanter. Vi spelade också in och transkriberade intervjuerna i sin 

helhet för att garantera att inga viktiga delar skulle missas.  

 

3.3 Analysmetod 

Metoden vi använde för att bearbeta och analysera det insamlade materialet var 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär att man stegvis söker 

efter bakomliggande röda trådar i de insamlade data man analyserar (Bryman, 2011, 

s.505). 

För oss innebar det första steget i analysprocessen att få en helhetsbild och därmed 

också förståelse för det insamlade materialet och därför transkriberades intervjuerna 

i sin helhet. Intervjuerna transkriberades och all insamlad data analyserades till ett 
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resultat genom analysmetoden innehållsanalys (Bryman, 2011 s.283). Vid 

transkriberingen skrev vi ner de ord som sades utan någon hänsyn till tonfall och 

gester. Vi har sedan var för sig och tillsammans läst igenom de åtta 

transkriberingarna flera gånger för att kunna urskilja koder, det vill säga tydliga 

mönster. Nästa steg i bearbetningen var att sortera bort de data som inte var 

relevanta för den här studien, dess syfte och forskningsfrågor. Utifrån det resterande 

materialet kunde vi urskilja centrala koder som blev grund för kategorier. 

Kategorierna som vi kunde urskilja ur insamlad data är relevanta för studiens syfte 

och forskningsfrågor. Detta utgör studiens resultat. De koder som återkom under 

tiden transkriptionerna lästes var till exempel de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför lärarna arbetar som de gör. För att presentera resultatet använder vi de 

didaktiska frågorna som huvudkategorier. Underkategorier skapades för att dela in 

resultatet för strukturens skull. Vi analyserade all information gemensamt genom 

diskussioner om hur vi ansåg att det bör tolkas för att stärka den interna 

reliabiliteten. Bryman (2011, s.352) skriver att vid kvalitativ forskning ska fokus vara 

tolkningsinriktat och därför är det nödvändigt att vi som författare tar beslut om hur 

det ska tolkas tillsammans. För att tydliggöra resultatet skapade vi en matris.  

 

3.4 Pålitlighet och rimlighet 

Validitet är ett kvalitetsbegrepp och handlar om i vilken utsträckning den forskning 

som har genomförts tillsammans med de metoder som har använts faktiskt 

undersökt det som enligt forskningsfrågorna och syftet avsågs undersöka. I 

kvalitativa studier används ibland begreppet rimlighet istället för validitet. I studier 

som denna ska det finnas en genomskinlighet där det tydligt syns hur momenten i 

studien har gått till och vilka val som har gjorts. Pålitlighet innebär enligt Bryman 

(2011, s.355) att en studie ska redovisa alla procedurer som har skett under det 

pågående arbetet. I denna studies metodavsnitt är alla faser av forskningsprocessen 

redovisade. De medverkande lärarna har svarat på studiens syfte och 

forskningsfrågor och vi anser att vår studie är rimlig då slutsatserna kan spåras i citat 

från informanterna och det framgår då tydligt hur vi har kommit fram till slutsatsen. 

För att få validitet krävs det att de data som samlades in är valid, det vill säga att de 

insamlade data mäter det som ska mätas. Studien får validitet då syftet och 
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forskningsfrågorna var centrala i utformningen av intervjufrågorna samt att 

informanternas svar är relevanta för att kunna få svar på forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011, s.354).  

Vid intervjuer kan det enligt Larsen (2012, s.27) vara svårt att säkerställa 

pålitligheten då lärarna kan påverkas av intervjuaren och intervjusituationen. I 

samband med våra intervjuer har vi inte medvetet påverkat informanterna med våra 

egna värderingar i syfte att påverka resultatet. Vid intervjuer är det enligt Larsen 

(2012, s.47) viktigt att noggrant hantera de insamlade data och skilja informanternas 

svar åt.  

Genom att vi noggrant har bearbetat allt material på samma sätt tillsammans och var 

för sig försöker vi stärka pålitligheten. Vi spelade in intervjuerna för att kunna lyssna 

obegränsat på det som sagts och transkribera i sin helhet. Vi anser att resultatet 

reflekterar vår insamlade data. Studien är också trovärdig då vi följer syftet och 

forskningsfrågorna genom hela studien. Studiens interna reliabilitet ökar då vi är två 

författare som var för sig samt tillsammans läser och analyserar resultatet (Bryman, 

2011, s.352).  

 

3.5 Etiska överväganden 

I vår studie har vi följt de etiska överväganden som krävs vid forskning. De olika 

principerna som ska följas är informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet. Med de etiska principerna avses att 

informanterna måste medvetandegöras om syftet med forskningsuppgiften. 

Informanterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och de ska veta om 

att de kan avbryta när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att informanternas 

personuppgifter ska hållas hemliga och att ingen obehörig kan ta del av dem. De data 

vi har samlat in har endast använts till denna studie och de övriga principerna har 

informanterna gjorts medvetna om genom det informationsbrev (Bilaga1) vi delade 

ut i samband med förfrågning om deltagande (Bryman, 2011, s.131-132).  

Enligt Vetenskapsrådet (2017, s.41) kan forskare utlova anonymitet om individernas 

identitet inte är intressant. Detta gäller i vår studie då det handlar om de 

medverkandes varierande beskrivningar om arbetet med läsförståelse. Informanterna 
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informerades om deras anonymitet i samband med att de fick informationsbrevet 

(Bilaga 1). 

 

4 Resultat 

Nedan redogörs för metoden En läsande klass. Då resultatet har visat en stor 

kännedom samt användning av projektet En läsande klass väljer vi att inledningsvis 

presentera en beskrivning om vad metoden innebär samt redogöra för kritik som den 

har fått. Fortsättningsvis kan En läsande klass ibland komma att skrivas ut som ELK.  

I kapitlet redovisar vi våra resultat samt en resultatsammanfattning. De didaktiska 

frågorna vad, hur och varför utgör huvudkategorierna.  

 

4.1 Redogörelse för metoden En läsande klass 

Initiativtagaren till projektet En läsande klass är författaren Martin Widmark. 

Metoden utgår från modellerna RT, TSI och QtA som nämnts tidigare i 

bakgrundskapitlet. Det innebär att strategierna inom metoden är baserad på de fyra 

grundstrategierna som arbetades fram av Palincsar och Brown (1984). Dessa 

strategier är i ELK uppdelade på fem läsfixare som representerar strategierna. Alla 

läsfixare har varsitt porträtt samt beskrivning (Bilaga 3) och syftet med dem är att 

konkretisera strategierna för eleverna. På En läsande klass (2018) hemsida finns en 

studiehandledning samt tydliga instruktioner och lektionsplaneringar som visar hur 

pedagoger kan gå tillväga för att undervisa elever i läsförståelse. En Läsande klass är 

enligt hemsidan ett tidsbegränsat projekt som kommer försvinna för nedladdning 

2018-12-31 (En läsande klass, 2018). 

Westlund (Höglund, 2014) säger till kulturnytt att hon är kritisk till En läsande klass. 

Westlunds forskning om strategier är det som har inspirerat till metoden och till 

kulturnytt säger Westlund att det inte är på ett sådant förenklat vis hon vill framföra 

sin forskning. Westlund menar vidare att metoden leder till isolerad 

färdighetsträning vilket innebär att fokus hamnar på strategierna och materialet 

snarare än att fokusera på texten för en djupare läsförståelse (Höglund, 2014). 
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Jag tycker att man ska prata om läsförståelse på en högre nivå. Det är inte bara att säga att "det 
är bättre vi gör någonting är ingenting alls". Vi måste gå rätt väg nu. Vi har inte råd att gå fel väg 
i svensk skola. (Westlund i kulturnytt, Höglund, 2014) 

 

Ulla Damber, docent i pedagogiskt arbete och Jan Nilsson, lektor i svenska med 

didaktisk inriktning är ytterligare två som har kritiserat En läsande klass. Damber 

och Nilsson (2014) påpekar liksom Westlund faran i färdighetsträningen och att 

materialet ger en förenklad bild av undervisning i läsförståelse. Damber och Nilsson 

hävdar att Widmark verkar ha gjort egna tolkningar av Palinscar och Browns (1984) 

forskning med påföljd att vetenskapligheten i materialet kan ifrågasättas vilket de 

anser är ett hot mot stärkandet av vetenskaplig förankring i skolan. De påpekar också 

faran i att materialet finns fritt tillgängligt på internet samt har skickats ut gratis till 

skolor över hela landet. Damber och Nilsson är rädda att det därmed kan tolkas som 

ett påbud att använda materialet samt att lärare kan tvingas av skolledningen att 

använda materialet mot sin vilja (Damber & Nilsson, 2014). 

 

4.2 Resultatredovisning 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de insamlade data i form av kategorierna 

vad?, hur? och varför?. 

4.2.1 Vad arbetar lärarna med i läsförståelseundervisning? 

Nedan redogörs vad lärarna beskriver att de arbetar med.  

4.2.1.1 Basläromedel i svenska 

Alla lärare undervisar med hjälp av någon form av läromedel i den del av 

svenskundervisningen som innehåller arbete med läsförståelse. Läroböckerna 

används varierande mycket, från varje dag till mer sporadiskt. En del menar att det är 

det enda läromedel som nyttjas i undervisningen av läsförståelse medan andra lärare 

använder sig av flera olika material. I citaten nedan beskriver Siri, Marit, Maja, Selma 

och Sylvia vilka läromedel de använder i undervisningen: 

Vi har ju våra svenskaböcker och det blir ju lite allt möjligt i. Det är en text dom ska läsa och sen 
ska man jobba med och då blir det ju läsförståelse sen skriva till. (Siri) 
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Dels jobbar vi med Zick Zack-materialet 4. […] Jag gillar det materialet, det är mycket 

modellerande att jag visar och dom gör efter då. (Marit) 

Vi använder materialet Zick Zack. Jag vet inte om det materialet är baserat på någon modell. I 
det materialet är det dom där strategierna som man jobbar utifrån. ”stanna upp och förtydliga”, 
”förutspå och gissa, ställa frågor om texten, sammanfatta, spaka bilder i huvudet, ta hjälp av det 
du redan vet och sök ledtrådar i texten. (Maja) 

Vi har Simsalabim5 på skolan och där finns det ju vissa delar som är helt inriktat mot 

läsförståelse. (Selma) 

Vi har ett läromedel i svenska som vi inte jobbar så aktivt med än. Nya forma språket 6heter 

den. (Sylvia) 

 

4.2.1.2  Annat arbetsmaterial 

Selma, Maja, Moa och Marit nämner att de använder annat material såsom läskort 

med tillhörande frågor i syfte att ge eleverna möjligheter att förbereda sig inför de 

nationella proven i årskurs tre. Detta genom att låta dem arbeta med material som är 

utformade i liknande design som proven. Lärarna anpassar delar av undervisningen 

efter de nationella proven men menar att det inte är det som styr undervisningen.   

Alltså jag jobbar ju inte mot dom nationella proven för proven är ju mot målen och dom jobbar 
man ju mot hela tiden. Det jag kan göra specifikt är att göra i den formen lite grann så att det 
inte känns främmande när själva provet kommer. (Selma) 

I min förra trea gjorde jag några övningsprov kring det för att se vilken nivå dom låg på men vi 
läste mycket bara för att få in läsningen för bara den låg liksom lite på svaj. (Maja) 

Två av lärarna säger att de också använder annat arbetsmaterial som till exempel läs-

kort då eleverna arbetar enskilt. Lärarna uttrycker arbetet med detta material som ett 

extraarbete för de elever som behöver mer utmaning. Lärarna ser det som ett 

material som ger eleverna praktisk övning. Siris beskrivning av sådant material visas i 

citatet nedan: 

Jag har ju sånt här material som dom kan läsa och svara på frågor, korta liksom. När dom 
kommit längre när dom kan läsa att det blir som extra istället för att jobba i sina extra böcker så 
kan dom få jobba med såna kort. Så det är mer att ta om dom inte har någonting att göra. (Siri) 

 

                                                   

4 Zick Zack är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk. Läromedlet är skrivet av Karin 
Fjällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland och är utgivet av Sanoma Utbildning. 

5 Simsalabim är ett läromedel i svenska. Läromedlet är skrivet av Eva Ingelsten och utgivet av 
Studentlitteratur. 

6 Nya forma språket är ett basläromedel i svenska för åk 1-3. Läromedlet är skrivet av Richard Hultén 
och är utgivet av Gleerups Utbildning.  
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4.2.1.3 Metoder 

Ingen av lärarna nämner att de känner till någon grundläggande modell för 

undervisning i läsförståelse. Det som har visat sig är att alla medverkande lärare 

känner till, har arbetat med eller arbetar just nu med Widmarks metod En läsande 

klass (ELK). Majoriteten av lärarna menar att de inte använder En läsande klass nu 

medan Sylvia, Marit och Selma använder sig av ELK aktivt just nu.  

Jag använder mig av läsfixarna från En läsande Klass. Dom är så tydliga och det går att sätta 
ord på dem och det är ju lätt att förstå vad en konstnär och en spågumma är. (Sylvia) 

Jag följer det tänket med En läsande klass med dom figurerna, detektiven, spågumman, 
cowboyen och dom här. Så det är det tänket då när jag högläser. (Marit) 

Jag jobbar inte aktivt med det nu även om jag använder dom lässtrategierna. När jag har 
högläsning så kan det vara, nu får ni måla era inre bilder men då tänker inte jag på konstnären. 
(Selma) 

 

Solskolan har bestämt att alla ska arbeta med En läsande klass och delar upp utifrån 

årskurserna vilka strategier eleverna ska känna till. Detta är en nystartad process och 

i de två citaten nedan beskriver Siri och Selma att de arbetar på det sättet. Lärarna 

säger att de själva har valt att använda metoden utan påverkan av rektorer men att 

det är en pågående process att alla ska använda sig av metoden.  

Vi håller på och dela upp läroplanen i svenska, vad ska man ha lärt sig i ettan då lägger vi in, jag 
tror att det var konstnären och spågumman där. När man går ut ettan då ska man känna till 
dom. (Siri) 

Vår speciallärare försöker få in vilka av dom som vi ska använda, vilka ska vi använda oss av i 
vilka årskurser. (Selma) 

 

Maja använder sig av strategierna från läromedlet Zick Zack. Selma och Sandra 

uttrycker att de inte har någon specifik metod för hur de undervisar i läsförståelse. De 

lärarna säger att de arbetar på olika sätt då de menar att det inte finns en metod som 

passar alla elever. Lärarna beskriver att de anpassar efter elevernas individuella 

behov till exempel genom att nivåanpassa grupper och variera sin undervisning.  

Grundmodellen kanske inte passar alla. Likadant med läsning och försöka lära dom sina 
strategier. Där är det mer att träna dom på olika sätt. (Selma) 

Det gäller att ha många olika metoder och infallsvinklar. Når jag inte ena barnet så här så 
kanske jag kan prova på det här sättet eller hur ska vi göra nu. Det gäller att hitta hur jag ska nå 
det här barnet med läsning. (Sandra) 
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4.2.1.4 Digital läsförståelse  

Ingen av lärarna arbetar aktivt med digital läsförståelse. De nämner att de visar texter 

på smartboarden när de högläser eller annat gemensamt arbete men att det inte är 

något eleverna själva arbetar med. De beskriver att när de visar texter på smartboard 

kan det underlätta och motivera eleverna att läsa. Digitala verktyg som smartboarden 

är ändå ett medel lärarna anser att de kan använda för att motivera eleverna till att 

läsa tillsammans och därmed också öva på förståelsen.  

4.2.2 Hur arbetar lärarna med läsförståelse? 

Något som lärarna beskriver är att alla arbetar med modellering. Lärarna menar att i 

det tidiga arbetet med läsförståelsen är det av stor vikt att göra mycket av arbetet 

tillsammans. Det kan handla om att prata om texten och att bryta ner den i mindre 

delar. Modellering är också något de arbetar med som stöd för att få med alla elever. 

Genom modellering och läsning av texter gemensamt anser lärarna att de tydligt ser 

om eleverna utvecklar läsförståelse. Som ett exempel nämner de att när de arbetar 

med högläsning väljer de att ”tänka högt” som ett sätt att modellera för eleverna hur 

de själva kan ta sig an en text. I de följande fyra citaten beskriver Sylvia, Siri, Moa och 

Maja att de modellerar sin undervisning: 

Mycket med läsförståelsen nu i ettan är ju att förstå frågorna i uppgiften. Och då modellerar jag 
”Vad är det man ska göra”, ”okej då läser vi”, och då kanske dom får läsa och sen frågar jag ”vad 
var det för någonting?”,” ja här ska jag göra såhär”. (Sylvia) 

Brukar modellera först, hur man kan tänka. (Siri) 

Jag tycker att vi kör mycket modellering i helgrupp då för att alla ska få, sen finns det dom som 
vill förklara själva hur de tänker och det får dom göra. (Moa) 

Eleverna är med och ställer frågor till texten och jag modellerar. Jag modellerar ju för att jag vill 
att dom ska spegla tillbaka så att det blir dom som reflekterar över texten och inte jag. (Maja) 

 

4.2.2.1 Strategier från En läsande klass 

Sylvia, Siri och Marit som använder sig av strategierna från metoden En läsande 

klass beskriver hur de arbetar med strategierna. De menar att de modellerar för att 

eleverna själva ska få verktyg att ta sig an en text. Det som lärarna gör när de arbetar 

med läsfixarna spågumman och konstnären som strategier är att låta eleverna ställa 

hypoteser till texten och illustrera sina inre bilder om texten. Lärarna som använder 

dessa strategier är överens om att användningen av dem är ett tydligt sätt att berätta 
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och visa hur man ska göra när man ska ta sig an en text. I de följande tre citaten 

beskriver Sylvia, Siri och Marit hur de arbetar med strategierna: 

[…]Och det gör vi generellt, hela tiden så fort jag högläser så kan jag läsa, ja men först kollar vi 
på framsidan av boken, och läser rubriken och frågar eleverna ”vad tror ni att den handlar om” 
(Sylvia) 

Läsa baksidan och sen får dom lista ut vad dom tror den kommer handla om och göra det 
utifrån spågumman.[…] Konstnären, att man till högläsningsboken, skulle börja med innan att 
dom får rita till boken, hur figurerna ser ut. (Siri) 

Jag modellerar så tar jag en bok så tittar jag på framsidan först, ”jamen den här verkar ju bra”, 
så kollar jag på baksidan, så blir jag lite inspirerad, kanske bläddrar lite i texten och så frågar jag 
barnen ” vad tror ni att den kommer handla om?”. (Marit) 

 

När Sylvia, Siri och Marit använder strategierna cowboyen och detektiven låter de 

eleverna sammanfatta och undersöka texten genom att reda ut oklarheter och nya 

begrepp. Även vid användningen av dessa strategier menar lärarna att de modellerar 

vilket blir tydligt i följande citat:  

Jag stannar upp som med detektiven när jag läser och om det kommer ett ord så kan jag säga 
”men vad betyder det här”. (Sylvia)  

När vi jobbar med faktatext, […]sen ska dom sammanfatta det i sin egen faktatext. Det är ju 
också som cowboyen, men att dom får skapa sin egen text genom att sammanfatta. (Sylvia) 

Jag har haft med mig förstoringsglas och modellerat att nu är jag en detektiv och då tar jag reda 
på vad dom här orden betyder och då läser jag om texten. (Marit) 

Cowboyen är ju att sammanfatta med lassot. Dom får göra bokrecensioner och då kan man göra 
utifrån cowboyen och hur man kan berätta om en bok. (Siri) 

 

Den sista strategin, reportern, handlar om att kunna göra inferenser vilket innebär 

att kunna läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna. Det blir synligt att 

lärarna anser att denna strategi är på en högre nivå än de andra. Ingen av lärarna 

nämner specifikt att de arbetar med att utveckla elevernas kunskap att göra 

inferenser. I följande citat nämner Siri varför hon inte arbetar med reportern: 

Reportern känns ganska långt bort nu i ettan. (Siri) 

 

Sandra och Marit som har arbetat i många år uttrycker att metoden En läsande klass 

har hjälpt dem att utveckla sin undervisning i läsförståelse. De använder inte hela 

materialet längre men anpassar in strategierna i deras vardagliga arbete. I följande 

citat beskriver Sandra hur hennes tidigare arbete med En läsande klass har påverkat 

hennes undervisning: 
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Men idag är jag nog mycket mer observant, att jag stannar upp i texten, frågar frågor och 
stannar vid ord. Verkligen pratar text och pratar innehåll med barnen. Det har jag nog blivit 
mycket bättre på. […] jag har dom i bakhuvudet men jag har inte tagit fram dem specifikt men 
jag försöker ställa såna frågor. (Sandra) 

 

4.2.2.2  Andra strategier 

Maja beskriver att hon använder strategierna från läromedlet Zick Zack som de 

arbetar med. Läraren anser att strategierna liknar de som hon använt med metoden 

En läsande klass. Hon menar att det är hon som modellerar inom båda metoderna 

och att strategierna utvecklar samma kunskaper hos eleverna. Det som skiljer enligt 

läraren är att de strategierna från Zick Zack är uppdelade på fler samt att de är mer 

akademiska och att hon därför måste bryta ner dem på elevernas nivå. Strategierna är 

förutspå och gissa, sammanfatta, stanna upp och förtydliga, skapa bilder i huvudet, 

ställ frågor om texten, ta hjälp av det du redan vet och leta ledtrådar i texten. Maja 

säger att dessa strategier kan användas på liknande sätt som strategierna från En 

läsande klass då de kan modelleras. Maja beskriver i citaten nedan hur hon 

modellerar och introducerar strategierna från materialet Zick Zack: 

Då har jag dom där även vid tavlan när jag går igenom, så dom där bilderna sitter alltid där och 
sen har jag fler av samma som jag brukar sätta upp på tavlan. Om jag då till exempel stannar i 
texten så tar jag hjälp av dom. Oftast använder jag flera av dom samtidigt. (Maja) 

Jag introducerade dom ganska snabbt, berättade kort om dom men så använder jag dom mer 
levande. Alltså att jag ”och nu stannar vi upp här och så ställer vi oss en fråga, vad kan dom 
mena med det här” alltså att jag liksom använder rösten lite tydligt och visar vad vi använder. 
(Maja) 

 

Monica och Moa som inte arbetar med några specifika strategier nämner att de ställer 

frågor till texten för att se om eleverna förstår och deltar när läraren högläser. Det blir 

synligt i citaten nedan att lärarna modellerar och tydliggör för eleverna hur de kan gå 

tillväga: 

När jag läser ställer jag frågor som ”vad tror ni kommer hända sen”. Sen har vi alltid att dom får 
rita bilder till efteråt så vi gjorde liksom ett helt projekt av det. (Monica) 

Jag kopierar bilderna som är i boken och lägger upp dom så att dom ser bilderna samtidigt som 
jag läser, för dels får jag alla samlade, några som är lite röriga då kan man också stanna ”vad 
tror ni händer sen då?” (Moa) 

 

Monica och Moa beskriver vidare hur de hjälper eleverna att ta sig an en text genom 

att bryta ner texten för att en del ska klara av att förstå den. De anser också att de 
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genom att visa eleverna hur de kan gå tillbaka till texten för att söka svar på frågorna 

ger eleverna fler strategier för att utveckla läsförståelse. Moa och Monica beskriver i 

citaten nedan hur de gör: 

Jag låter eleverna titta på frågorna. Om det är en text på 4-5 sidor, läsa alla dom sidorna och sen 
svara på frågorna, ja då kanske jag inte kommer ihåg allt. Men att titta lite på frågorna, läs lite 
grann. Att man alternerar lite grann. (Monica) 

Läsförståelsesstrategi, att det är tillåtet[…]att gå tillbaka till texten. Om jag då har en fråga som 
jag ska svara på och då får jag faktiskt ha boken framför mig. Det tycker jag är en strategi för allt 
kan man inte i huvudet helt. (Moa) 

 

Selma, Maja, Moa och Marit beskriver att de anpassar en del av sin undervisning av 

läsförståelse inför de nationella proven. De beskriver att de gör det genom att låta 

eleverna arbeta med material som liknar dessa. Lärarna undervisar eleverna genom 

användning av strategier för att ge eleverna verktyg att ta sig an en text på många 

olika sätt. De nationella proven speglas inte i deras vardagliga undervisning i 

läsförståelse men de väljer att utforma en del uppgifter för att eleverna ska lära sig 

proceduren som de summativa proven har.  

Vi fick spara nationella prov från förra året. Vi såg väl då textmängden, att det var väldigt 
mycket. Kände då att vi var tvungna och steppa upp textmängden. (Moa) 

Det jag kan göra i årskurs 3 är att jag tar skönlitterära böcker och använder några sidor bara för 
att layouten skulle bli lite mer lik så att dom blir lite mer vana på själva proceduren läsa och 
svara på ett antal frågor. I övrigt är det ju inte på det sättet jag lägger upp undervisningen utan 
man vill ju åt hela konceptet med hur man gör när man läser och förstår en text. (Marit) 

 

4.2.2.3  Ämnesintegrering 

Alla medverkande lärare uttrycker att de arbetar med läsförståelse i fler ämnen än 

bara svenska. De menar att de inte alltid specifikt arbetar med att utveckla elevernas 

läsförståelse men att det ingår i den undervisningen som är planerad utifrån andra 

mål. Ofta handlar det om arbete med faktatexter men de som nämns mest är So- och 

No-ämnena. Lärarna beskriver att arbetet med läsförståelse inte behöver ha målet att 

utveckla just läsförståelse. I citaten nedan beskriver Sylvia, Siri, Marit, Selma och 

Moa hur de arbetar ämnesintegrerat: 

Ja, det är väl främst i So och No vi kör med det nu. Vi har ju läsförståelse som faktatexter till 
exempel. (Sylvia) 

Nu kommer ju SO och då kommer det ju bli lite om advent och jul då går man ju ofta igenom 
ord och samma sak när man jobbar med religioner kommer det också in svåra ord. Då 
diskuterar vi vissa ord och begrepp som stödord. (Siri) 
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Jag ritar en bild på tavlan samtidigt som jag läser texten och sen så sammanfattar vi det så det 
blir ju en muntlig läsförståelse. I slutändan ska dom kunna med hjälp av stödord kunna göra 
egna faktatexter. Detta gör vi framförallt i No och So. (Marit) 

Att sammanfatta texter där kan vara ett ganska bra sätt och jobba mycket med stödord tänker 
jag också. Nu ska ni läsa hela den här faktatexten och så får ni stryka under stödord sen 
sammanfatta den för att få en läsförståelse så. (Selma) 

Sen blir det väl i andra ämnen också, teknik och NO som jag också har, att jag försöker lägga in 
små texter med frågor till som dom ska svara på, som vi har pratat om. (Moa) 

4.2.2.4  Motivation 

Alla lärarna beskriver olika sätt som de använder för att motivera eleverna till 

läsning. Bland annat nämns det att det är viktigt att fånga elevernas intresse för att 

hålla igång motivationen.  

Det gäller att bjuda in dom, som när de fick låna böcker ”du bestämmer, jag ska inte bestämma 
vad för bok du ska läsa”. Vi struntar vi vad det är dom läser, bara dom läser och kan förklara vad 
handlar om. (Moa) 

Läskampen var guld för motivationen. Tävlingar är bra. (Monica) 

Vi har ett klimat om att allt är spännande och att vissa läser tunna böcker medan andra läser 
tjockare böcker, ja men det är ju precis som med allt annat att vi är olika. (Marit) 

Mycket handlar om vilken inställning man själv har till läsning. (Sylvia) 

 

4.2.3 Varför arbetar lärarna som de gör? 

Alla informanter är eniga om vikten av att arbeta för att utveckla elevernas 

läsförståelse. De nämner att det är nödvändigt för förståelse av all sorts information 

och för att klara av fortsatta studier. Lärarna beskriver begreppet läsförståelse som 

att med flyt kunna läsa en text och förstå innehållet. Resultatet visar att de lärare som 

har arbetet med eller arbetar med En läsande klass anser att metoden stödjer deras 

arbete med läsförståelse och att det blir tydligt för eleverna. De använder dock inte 

hela materialet utan anpassar strategierna till deras vardagliga arbete. Sylvia, Siri och 

Marit redogör i citaten nedan för stödet metoden ger:  

Med En läsande klass handledning kan man få stöd i fler och mer öppna frågor så att det blir en 
djupare förståelse. Man har ju fått höra om andra metoder men det är den här som jag har 
fastnat för och använt. Det motiverar eleverna, dom förstår och dom tar verkligen till sig. 
(Sylvia) 

Det är bra för jag tycker själv sånt där är svårt att komma på själv, vad man ska göra. Det blir 
annars mest att man ställer samma frågor. (Siri) 

Jag använder inte alltid dom här figurerna. För mig ger det mig som lärare något att hänga upp 
läsförståelseundervisningen på. Jag gillar att dom har brutit ner hur man kan jobba och att dom 
ganska tydligt talar om hur man gör när man läser. Men när jag kan ta chansen så använder jag 
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dom och refererar till dom så att det blir tydligare för eleverna hur vi kan ta oss an det som sker i 
stunden. (Marit) 

 

Maja pekar även hon på det positiva med stödet från en lärarhandledning för att få en 

struktur i undervisningen av läsförståelse vilket syns i citatet nedan: 

Jag kör bara Zick Zack nu när vi jobbar med läsförståelse. Det är en jättebra lärarhandledning, 
den är väldigt, väldigt tydlig. Det känns skönt att det är nån som jobbar med läromedel och kan 
läroplanen i sömnen som har skapat det här.  Det är tydligt organiserat så det får ihop mig så det 
blir lättare. (Maja) 

 

Marit som arbetar med metoden En läsande klass belyser också stödet hon får av 

lärarhandledningen då hon menar att det fungerar som en modellering för hur 

läraren kan undervisa.  

Ju mer jag kan om det och med hjälp av En läsande klass har undervisningen blivit djupare. Jag 
tror att det ger eleverna mer verktyg att ta sig an texten. Innan En läsande klass pratade man 
inte om vilka strategier eleverna behövde. Trots att jag har jobbat så länge så har jag saknat en 
modell att följa. Det har ju alltid funnits strategier och modeller men för mig kändes det som att 
äntligen faller saker och ting lite på plats. (Marit) 

 

Sandra som tidigare har arbetat med En läsande klass anser att hon fastän hon inte 

arbetar med metoden just nu har stöd för hur hon kan arbeta. 

Jag är van att jobba med olika metoder men det här som läsfixarna, då fick man nog sig en 
ganska bra tankeställare. Jag tyckte att det var en smart grej och barnen förstår i och med 
bilderna så förstår dom på ett annat sätt. (Sandra) 

 

4.2.3.1  Samspel och lärande 

Majoriteten av lärarna betonar vikten av samarbete mellan elever. Lärarna beskriver 

bland annat att när eleverna får ta stöd av varandra hjälper det mycket för förståelsen 

av texter. Maja påpekar även att om eleverna samarbetar kan de läsa lite och sedan 

prata med varandra om vad det handlade om. Det kan till exempel vara elever som 

inte har utvecklat läsflyt eller elever med annat modersmål.  

Dels för att kunna hjälpa varandra också för att dom vill jobba ihop. Ett tag körde vi mycket med 
läs-par, jag läser och du ska förklara vad jag läste, vi ställde frågor till kompisen. (Moa) 

Jag tycker om samarbete, att dom jobbar två och två. Jag tycker det hjälper jättemycket. […] om 
någon då är lite bättre kan den kanske lyfta någon som är lite släpigare. (Maja) 
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4.2.3.2  Kompetensutveckling 

Lärarnas kompetens påverkar varför de planerar och genomför undervisningen som de 

gör. Resultatet visar att alla lärare har gått kompetensutvecklingen Läslyftet som ges i 

Skolverkets regi och syftar till att utveckla undervisningen inom läs- och skrivutveckling. 

Tankar som lyfts av Marit och Sylvia är att de får kollegialt utbyte och tankeställare om hur 

man kan utveckla undervisningen vilket visas i citaten nedan: 

Vi håller på med Läslyftet nu denna termin. Där får vi ju ett kollegialt utbyte. (Marit) 

Vi har gått Läslyftet. Man fick tankeställare om varför man gör som man gör, ny forskning som 
är bra. Det var inte så mycket nytt eftersom jag är ganska nyexaminerad, det var att man kände 
att ”just ja så kan man ju göra”. (Sylvia)  

 

Något som också visas i resultatet är Siris tankar om att Läslyftet inte har stöttat henne i 

undervisningen. Hon hävdar att en förbättring vore om läraren själv får vara med och 

bestämma vilken kompetensutveckling som ska genomföras.  

Läslyftet var helt okej […] Läslyftet påverkade inte undervisningen. Alla de här lyften vi går, man 
skulle göra nåt bättre lyft, nåt som man själv vill för det är alltid styrt från andra. (Siri) 

 

Ingen av lärarna nämner att de önskar eller behöver kompetensutveckling för undervisning 

i läsförståelse. Maja och Siri nämner att de är missnöjda med den kompetens de fått genom 

lärarutbildningen vilket syns i Siris citat nedan:  

Utbildningen var inge bra alls, det man lärde sig var ute i skolan, på praktiken. (Siri) 

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Alla lärarna är överens om betydelsen av att utveckla elevernas läsförståelse. De 

menar att det är viktigt för att förstå all sorts information. Begreppet läsförståelse 

beskriver lärarna som att med flyt kunna läsa en text och förstå innehållet. Resultatet 

visar att samtliga medverkande lärare känner till, har arbetat med eller arbetar just 

nu med Widmarks metod En läsande klass (ELK). I resultatet är den enda metod 

som nämns En läsande klass. Fyra lärare använder metoden just nu medan fyra 

lärare använder sig av läromedlet Zick Zack som innehåller liknande strategier. 

Resultatet visar att de lärare som använder En läsande klass arbetar med 

strategierna att förutspå, reda ut oklarheter i texten, sammanfatta texten och att 

skapa inre bilder. Den strategi som ingen av dessa lärare använder handlar om att 
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ställa frågor till texten och därmed kunna göra inferenser. I läromedlet Zick Zack som 

fyra lärare använder finns liknande strategier som lärarna modellerar på samma sätt. 

De lärare som nämner att de använder eller har använt strategier och 

lärarhandledning menar att det finns som ett stöd som de kan använda i all 

undervisning.  

Det visar sig att det är vanligt bland lärarna att använda extramaterial i form av läs-

kort med tillhörande frågor. Detta gör lärarna med olika syften i form av förberedelse 

inför de nationella proven men också som tillfällig sysselsättning. Ett samlat intryck 

från studien är att alla lärare använder sig av modellering och därmed även tänka-

högt- metoden. Samtliga lärare modellerar någon form av strategi för att eleverna ska 

förstå hur de själva kan ta sig an en text. Detta gör även de lärarna som nämner att de 

inte följer någon metod. Resultatet visar att ingen av lärarna har något större fokus 

på de nationella proven. En del beskriver dock att de anpassar viss del av materialet 

för att förbereda eleverna på proceduren. Ett samlat intryck resultatet ger är att alla 

lärare arbetar ämnesintegrerat med läsförståelse. Det är också tydligt att motivation 

hos eleverna är något lärarna anser är nödvändigt för att utveckla läsförståelse. Det 

som syns i resultatet är att lärarna anser att motivation och läsförståelseutveckling 

gynnas av samarbete.  

Resultatet visar att alla lärare har medverkat vid kompetensutvecklingen Läslyftet. 

Ingen lärare nämner att de behöver någon kompetensutveckling kopplat till 

läsförståelse samtidigt som det blir synligt att det finns en omedvetenhet hos lärarna 

kring god undervisning i läsförståelse.  I Tabell 1 nedan sammanfattar vi resultaten. 
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Tabell 1. Sammanfattning av resultat 
 
De åtta 

lärarnas olika 

beskrivningar 

Huvudkategorier i form av de didaktiska frågorna: 

Vad? Hur?          Varför?             

Sylvia Basläromedlet Nya 
forma språket. 
Använder sig av 
läsfixarna i En läsande 
klass. 

Modellerar läsfixarnas strategier vid 
högläsning och arbete i arbetsboken. 
Använder text med tillhörande 
frågor som läxa och extraarbete. 

Stöd från ELK handledning. 
Motiverar eleverna.  

Siri Basläromedlet Nya 
forma språket. 
Använder sig av 
läsfixarna från En 
läsande klass 

Modellerar läsfixarnas strategier vid 
högläsning och arbete i arbetsboken. 
Använder text med tillhörande 
frågor som läxa och extraarbete. 

Stöd från ELK handledning.  

Selma Basläromedlet 
Simsalabim. Har 
tidigare arbetat med En 
läsande klass. 

Modellerar hur man kan göra för att 
ta till sig en text vid högläsning. 
Ställa hypoteser vad texten handlar 
om och målar inre bilder.  

Använder liknande material som 
nationella proven för att 
eleverna ska känna igen formen. 
Skapar spänning och nyfikenhet 
för att motivera.  

Sandra Basläromedlet 
Simsalabim. Har 
tidigare arbetat med En 
läsande klass. 

Modellerar hur man kan göra för att 
ta till sig en text vid högläsning. 
Stannar upp i texten, ställer frågor, 
stannar vid ord. 

ELK blir tydligt för eleverna.  

Marit Basläromedlet Zick 
Zack. Använder sig av 
läsfixarna från En 
läsande klass.  

Modellerar läsfixarnas strategier vid 
högläsning. Använder text med 
tillhörande frågor som förberedelse 
för nationella proven. 

Stöd från ELK handledning. 
Hennes erfarenhet ger djupare 
undervisning. Tydligt och ger 
verktyg till elever.  

Maja Basläromedlet Zick 
Zack. Använder sig av 
sju 
läsförståelsestrategier 
som hör till läromedlet.  

Modellerar Zick Zack strategier vid 
högläsning och arbete i arbetsboken. 
Planerar att börja med texter med 
tillhörande frågor som läxa. 

Stöd från Zick Zack 
lärarhandledning. Viktigt med 
samarbete, det stöttar eleverna.  

Moa Basläromedlet Zick 
Zack. Känner till En 
läsande klass men har 
inte arbetar med 
metoden.  

Modellerar vid högläsning. Stannar 
till i texten och frågar vad eleverna 
tror kommer hända sen. Använder 
text med tillhörande frågor som 
extraarbete.  

Viktigt med samarbete, eleverna 
kan hjälpa varandra.  
 

Monica Basläromedlet Zick 
Zack. Känner till En 
läsande klass men har 
inte arbetar med 
metoden. 

Modellerar vid högläsning. Vad 
eleverna tror kommer hända och rita 
inre bilder. Använder text med 
tillhörande frågor som extraarbete. 

Text med frågor för att 
förbereda eleverna på nationella 
proven.  
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5 Diskussion 

Nedan presenteras resultatdiskussion där vi kopplar resultaten till den tidigare 

forskningen om läsförståelse. Sedan följer en diskussion om vald metod. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Liksom Westlund (UR skola, 2014) anser alla lärare att läsförståelse är nödvändigt 

för att kunna studera och delta i samhället. De medverkande lärarna definierar 

läsförståelse som att kunna läsa en text och förstå innehållet. Det visar sig att lärarnas 

definition av vad läsförståelse innebär är samstämmig med både PIRLS (Mullis, 

Martin och Sainsbury, 2017, s.11) och PISAs (OECD, 2018, s.27) bild då det betonas 

att eleverna ska förstå, använda och reflektera över texter.  

Vi kan se att lärarna får ett visst stöd i undervisningen av läsförståelse från deras 

basläromedel. Lärarnas användning av flera olika material kan bidra till ökad 

motivation och utveckling av elevernas läsförståelse. Detta är något som Westlund 

(2017, s.42) och Guthrie et al. (1998, s.262) nämner som betydelsefulla faktorer. 

Shanahan et al. (2010, s.11) hävdar att för att läsförståelseundervisning ska vara 

utvecklande måste den innehålla instruktioner i hur eleverna aktivt ska arbeta. Ett 

exempel de tar upp som ofta saknar dessa instruktioner är arbetsblad med 

tillhörande frågor. Detta är något vi i resultatet kan se att lärarna ofta använder som 

extra material. Syftet bland dessa varierar från uppenbar förberedelse inför de 

nationella proven till det som Shanahan et al. (2010, s.11) menar är otillräcklig 

undervisning. Vår tolkning av lärarnas arbetssätt är att de ser det som ett material 

som ger eleverna praktisk övning av läsförståelse men att det blir en tillfällig 

sysselsättning. Det blir tydligt att lärarna anpassar delar av undervisningen efter de 

nationella proven men det styr inte undervisningen.   

I alla lärares beskrivningar av undervisningen kan vi se spår av de fyra olika 

modellerna för utveckling av läsförståelse (Kap 2). Resultatet visar att en del lärare 

beskriver att de inte följer någon metod i sin undervisning. Dessa lärare nämner 

också att de inte arbetar med någon specifik strategi. Vi kan däremot se direkta 

kopplingar till de fyra grundstrategierna som återkommer i alla de fyra modellerna 
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som nämns tidigare.  Enda metoden som nämns i resultatet är En läsande klass 

(ELK). Metoden kan vi med bakgrunden (Kap 2) koppla till modellerna Reciprok 

undervisning (RT), Transaktionell strategiundervisning (TSI) och Questioning the 

Author (QtA). De fyra grundstrategierna är i fokus i metoden ELK med samma 

grundsyfte men delade i fem strategier. Även läromedlet Zick Zack kopplar vi till 

modellerna RT, TSI, QtA samt Concept-Oriented Reading Instruction (CORI). I detta 

läromedel förekommer sju olika strategier som även här är baserade på de fyra 

grundstrategierna med samma syfte. ELK metoden kan också användas 

ämnesintegrerat med fokus på ämnesbegrepp där även modellen CORI blir synlig. I 

resultatet beskriver lärarna att de arbetar med läsförståelse i olika ämnen. De menar 

att undervisningen kan ha andra mål men att läsförståelse ingår genom text- och 

begreppsanvändning. I Skolverkets (2018, s.259) centrala innehåll för ämnet svenska 

står det att man bland annat ska arbeta med faktatexter för barn och hur de är 

strukturerade vilket resultatet visade att lärarna gör i olika ämnen. Guthrie et al. 

(1998, s.263) skriver att ämnesintegrering utökar elevernas kunskapsinlärning och 

elevernas metakognitiva strategier.  

Resultatet visar att En läsande klass är väl känt bland de medverkande lärarna. Det 

som vi anser blir tydligt är att de som känner till strategierna från En läsande klass 

modellerar strategier på ett tydligare sätt än de som inte har arbetat aktivt med ELK 

innan. Majoriteten har någon gång arbetat eller arbetar just nu med metoden och 

strategierna används flitigt i större delen av läsförståelseundervisningen. Detta är 

något som kan påverka undervisningen negativt då Westlund påpekar i Höglund 

(2014) att en sådan isolerad färdighetsträning tenderar att fokusera för mycket på 

läsförståelsestrategierna snarare än på förståelsen av texten i sig. Vi tolkar den breda 

användningen av strategierna från ELK som att de är lättanvända och finns 

tillgängliga för lärare då de finns gratis på internet och kan anpassas till en stor del av 

undervisningen. Vi tolkar resultatet som att strategierna är lätta att förstå och lätta 

att modellera för eleverna. Damber och Nilsson (2014) nämner att det finns en risk 

att ledningen på skolor kan komma att tvinga lärarna att använda materialet då det 

finns tillgängligt gratis. Deras oro verkar kunna vara befogad då resultatet visar att 

metoden har stor spridning bland lärare. Ett exempel på detta är Solskolan som 

tillsammans har bestämt att alla ska använda sig av En läsande klass. Siri och Selma 

menar att det är utan påverkan av rektor men det kan rimligtvis vara en viktig 

påverkansfaktor att materialet är lättillgängligt. Det vi kan tolka utifrån lärarnas 
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beskrivningar är att de genom att arbeta på detta sätt vill få en bättre struktur på 

undervisningen av läsförståelse.   

Det som resultatet visar är att lärarna beskriver strategierna som lätta att använda 

och att det tydligt visar för eleverna hur de ska ta sig an en text. Palincsar och Brown 

(1984, s.121) som utvecklade de fyra grundstrategierna och modellen reciprok 

undervisning anser att strategierna ökar elevernas utveckling av läsförståelse samt 

elevernas metakognitiva förmåga. Även Westlund (2017, s.42) påpekar vikten av ett 

metakognitivt förhållningssätt och att det är eleven själv som konstruerar kunskapen 

men att det är lärarens uppgift att ge förutsättningarna.  

Det finns spår av alla modeller och strategier i lärarnas beskrivningar av sin 

undervisning av läsförståelse. Majoriteten av undervisningen som alla lärare 

beskriver är modellering av de olika strategierna. Detta genom att tänka högt och 

tillsammans läsa och diskutera kring texten. Det är positivt då Westlund (2017, s.42) 

menar att eleverna behöver vägledning för att utveckla kunskap och förståelse. I 

Skolverkets (2018, s.258) centrala innehåll för ämnet svenska står det att man ska 

undervisa om lässtrategier för att kunna förstå och tolka texter. Alla tidigare nämnda 

modeller för läsförståelse handlar om att modellera de olika strategierna. Lärarna 

beskriver det som att de modellerar för att eleverna själva ska få verktyg att få 

förståelse för innehållet i olika texter. Reichenberg och Lundberg (2011, s.52) liksom 

Säljö (2015, s.100) skriver att scaffolding kopplat till läsning kan handla om att 

läraren modellerar och förklarar lässtrategier. Eleverna får därmed möjlighet att 

imitera en expert under lärandet. De alla anser att målet med att modellera 

strategierna är att eleverna till slut kan använda dem på egen hand. Säljö (2014, 

s.306) påpekar att läraren behöver ge eleverna lagom mycket stöd för att de ska bli 

utmanade.  

Alla lärare modellerar och de lägger stor vikt vid att göra arbetet tillsammans med 

eleverna vilket syns tydligt i resultatet. De menar att det bidrar till att synliggöra 

lärandet. En del pekar på det positiva med elevernas samarbete och att de kan ta 

hjälp av varandra. De nämner att eleverna kan lyfta varandra om de befinner sig på 

olika nivåer. Vi tolkar deras tankar om samarbete mellan elever som att lärarna vill 

och tror att eleverna kan lyfta varandra och utvecklas tillsammans. Det är positivt då 

Westlund (2017, s.42) skriver om en balanserad syn på konstruktivism som innebär 

att eleverna får utveckla både sociokulturella och kognitiva färdigheter. Samspel har 
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även en stor roll i de fyra modellerna RT, TSI, QtA och CORI där det läggs stor vikt 

vid det dialogiska och att lärande sker socialt. I modellen CORI betonas betydelsen av 

motivation vilket även Westlund (2012, s.70) nämner som en viktig faktor för 

utvecklingen av läsförståelse. Westlund (2012, s.70) menar vidare att om eleverna 

känner sig bundna till det de läser kan det skapa mening vilket i sin tur underlättar 

förståelsen. Det är uppenbart att lärarna anser att det är nödvändigt att eleverna är 

motiverade till läsning för att kunna och vilja förstå vad de läser. Det visar sig i 

resultatet då lärarna beskriver att de motiverar eleverna på olika sätt. Detta genom 

att fånga elevernas intresse bland annat med hjälp av tävlingar.  

Dole et al. (1991, s.245) skriver att elever behöver kunna applicera sina förkunskaper 

eller erfarenheter på alla sorters texter för att skapa mening. Resultatet visar att 

ingen av lärarna nämner inferenser som något de arbetar med i undervisningen. 

Inom ELK är det strategin reportern som handlar om att kunna göra inferenser vilket 

en lärare påpekar att den är för svår att använda i en årskurs ett. Detta anser vi är 

negativt då Dole et al. (1991 s.245) liksom Westlund (2017, s.54) menar att det är en 

viktig faktor att kunna göra inferenser för att utveckla läsförståelse.  

Resultatet visar att de lärare som använder metoden ELKs lärarhandledning anser att 

de med hjälp av den får stöd i hur man kan strukturera undervisningen. Marit 

berättar att det ger henne någonting att basera läsförståelseundervisningen på. 

Intrycket från lärarnas beskrivningar ger en känsla av ett behov av ett material att 

basera undervisningen på. Det som däremot blir tydligt är nödvändigheten att vara 

kritiskt mot det material som används. Detta syns i det Westlund (Höglund, 2014) 

säger om att undervisningen i den svenska skolan måste nå en högre nivå och att de 

material som används måste ha en vetenskaplig förankring. Även Maja beskriver att 

stöd från en lärarhandledning hjälper henne att få en struktur i undervisningen av 

läsförståelse. Vår tolkning är att undervisningen i läsförståelse kan ske på många 

olika sätt och att många lärare därför anser att en tydlig lärarhandledning eller annat 

stöd för undervisningen gör att de känner sig säkrare. 

Ingen av lärarna nämner att de önskar eller behöver kompetensutveckling för sin 

undervisning och samtidigt visar resultatet en omedvetenhet kring forskning och 

undervisningsmodeller i läsförståelse hos lärarna. Ingen av lärarna nämner någon 

modell eller kan specifikt beskriva vad, hur och varför de undervisar som de gör. 

Detta kan tyda på att lärarna skulle gynnas av kompetensutveckling kopplad till 
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läsförståelseundervisning.  Resultatet visar att de som använder En läsande klass 

anser att det har hjälpt dem att utveckla sin undervisning i läsförståelse vilket gör att 

vi tror att en vetenskapsbaserad kompetensutveckling skulle kunna göra skillnad. 

Schoultz (2016, s.1) hävdar att alla lärare behöver kontinuerlig kompetensutveckling 

för att kunna utveckla sin undervisning då man aldrig blir fullärd. Då resultatet också 

visar på att två av lärarna är missnöjda med sin utbildning blir kompetensutveckling 

än mer viktig. I resultatet nämner Siri att Läslyftet och det som var i fokus inte har 

påverkat hennes undervisning då det inte var gynnsamt. Vi tolkar Siris tankar som att 

hon menar att det behöver handla om något som är angeläget för henne i stunden för 

att det ska gynna hennes undervisning. Schoultz (2016, s.1) liksom Skolverket (2013, 

s.30) skriver att när kompetensutveckling ska ske är det lärarna som är i fokus då det 

är de som ska genomföra förändringen. De måste därför känna att utvecklingen är 

betydelsefull för deras undervisning.  

Inledningsvis nämnde vi ePIRLS, studien som undersöker elevers förståelse att förstå 

och ta till sig information som de söker sig till på internet. Studien genomfördes 2016 

och visar att läsförståelsen över internet är bättre än i böcker (Skolverket, 2017). 

Resultatet i vår studie visar att ingen av lärarna arbetar med digital läsförståelse men 

de beskriver att de arbetar med digitala hjälpmedel varje dag. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

För att få ut så mycket användbar data som möjligt valde vi att intervjua åtta lärare 

med intervjufrågor som skulle ge oss en bred bild av lärarnas arbete. Vi anser att 

semistrukturerade intervjuer passade denna studie bra då vi hade möjlighet att ställa 

följdfrågor i samtalen. Upplägget av studien blev som vi hade planerat och både 

inspelning och transkribering av alla intervjuer vi genomförde gick bra. Då vi 

transkriberade helheten av alla intervjuer missade vi ingen viktig information från 

lärarna.  

Det insamlade materialet genom intervjuerna gav oss svar på syftet och 

forskningsfrågorna. Vi tror dock att ytterligare material i form av fler intervjuer och 

observationer av undervisning och undervisningsmaterial kunde ha gett oss bredare 
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information och djupare förståelse för förekomsten av de didaktiska frågorna i 

lärarnas undervisning. Vi uppfattar de intervjuade lärarna som representativa för 

årskurserna F–3. Vid urvalet hade vi i åtanke att då vi har ett enligt Bryman (2011, s. 

194) så kallat bekvämlighetsurval då det är högst osäkert om de data vi samlat in är 

representativt för hela lärarkåren.  

6 Avslutning 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats som svar på forskningsfrågorna: 

 1. Vilka metoder beskriver åtta lärare att de använder för att utveckla elevers 

läsförståelse och läsförståelsestrategier?  

2. Hur beskriver åtta lärare att de arbetar med de metoderna? 

3. Varför arbetar åtta lärare med de metoder de beskriver? 

Sedan redogör vi för framåtblickar. 

 

6.1 Slutsats 

Slutsatsen visar att lärarna använder olika metoder i sin undervisning för att utveckla 

elevers läsförståelse. Det varierar brett från egenanpassad undervisning till att 

använda färdigt material som Zick Zack och En läsande klass. I undervisningen 

används också läsmaterial med tillhörande frågor som tillfälligt arbete eller som 

förberedelse inför de nationella proven. Resultatet visar att ingen lärare nämner 

någon vetenskaplig forskning kopplat till sin undervisning. Det som blir tydligt är att 

det finns en viss omedvetenhet i förhållandet mellan vad de arbetar med, hur de 

arbetar och varför de arbetar som de gör. Något som visat sig vara gemensamt bland 

lärarna är att de alla modellerar sin undervisning när de arbetar med läsförståelse. 

Det de modellerar varierar från färdiga ”gör-såhär”-strategier till att modellera egna 

tankar och frågor om en text för eleverna. Gemensamt bland lärarna är också att de 

arbetar med läsförståelse i flera ämnen samt betonar vikten av samarbete mellan 

elever. Oavsett vad lärarna arbetar med och hur de arbetar är lärarna samstämmiga 

kring vikten av att utveckla elevernas läsförståelse.  
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Vi tror att den beskrivna undervisningen hjälper eleverna att utveckla läsförståelse. 

Däremot kan den stärkas med hjälp av vetenskaplig forskning och 

kompetensutveckling.  Oavsett vilken erfarenhet eller kunskap lärare har är det 

nödvändigt med kontinuerlig kompetensutveckling då ingen av lärarna nämner 

någon modell eller kan specifikt beskriva vad, hur och varför de undervisar som de 

gör. Vi tror att de genomförda intervjuerna i denna undersökning väckte funderingar 

hos lärarna kring de didaktiska frågorna. När lärare blir tillfrågade om vad, hur och 

varför de arbetar som de gör får de tillfälle att utvärdera sin egen undervisning.  

 

6.2 Framåtblickar 

Till denna undersökning hade det varit intressant att genom observationer stämma 

av lärarnas beskrivningar av sin undervisning. Något som vi anser kan vara intressant 

att göra som nästa steg är att granska och jämföra olika metoder och material 

närmare. Till exempel att göra en litteraturstudie av läromedel och modeller.  
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Bilaga 1  Missivbrev     

 

                    Västerås 2018-11-08 

Information om en studie som undersöker hur lärare arbetar med 

utveckling av elevers läsförståelsestrategier. 

Vi är två studenter som under vår sista termin på grundlärarprogrammet F-3 på 

Mälardalens Högskola kommer att arbeta med vårt självständiga arbete 2. Vi skriver 

inom svenskämnet och vill undersöka hur lärare arbetar med elevers läsförståelse. 

För att ha möjlighet att genomföra denna studie behöver vi intervjua verksamma 

lärare i årskurserna 1-3 och ta del av deras erfarenheter av arbetet med läsförståelse.  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom årskurserna 1-3 beskriver att de 

arbetar med läsförståelse för att eleverna ska nå målen samt med att förbereda 

eleverna för nationella proven i årskurs 3. Undersökningar har visat att resultaten i 

läsförståelse hos svenska elever har ökat. Vi vill därför ta reda på lärares metoder för 

en framgångsrik undervisning av strategier för elevernas utveckling av läsförståelse.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie genom att låta oss genomföra en 

intervju. Ditt medvekande i studien är helt frivillig och du kan när som helt avbryta 

ditt deltagande utan motivering. Deltagandet är självklart anonymt och inga 

personuppgifter kommer att nämnas. Om du vill medverka i studien bestämmer vi 

tillsammans tid och plats för intervjuerna som beräknas att ta ca 45 minuter. Vid 

godkännande kommer intervjun att spelas in och sedan transkriberas för att kunna 

återge informationen på ett korrekt sätt. Allt insamlat material kommer att raderas 

när uppsatsen har blivit godkänd. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola och 

när den är publicerad är du är välkommen att ta del av den. 

Vår förhoppning är att du vill delta och bidra till vår studie. Tack på förhand!   

Med vänlig hälsning Ellen Hamrelius och Elizabeth Jonsson      

 

Ellen Hamrelius:    Elizabeth Jonsson: 

ehs15001@student.mdh.se  ejn15001@student.mdh.se

   

Handledare: 

Birgitta Norberg Brorsson  

birgitta.brorsson@mdh.se 

mailto:ehs15001@student.mdh.se
mailto:ejn15001@student.mdh.se
mailto:ejn15001@student.mdh.se
mailto:birgitta.brorsson@mdh.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Informanten 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 Hur länge har du undervisat elever i årskurs F–3?  

 Vilken lärarutbildning gick du?  

 Vilken årskurs undervisar du i nu?   

Undervisning 

 Vad innebär begreppet läsförståelse för dig?  

 Arbetar ni aktivt med läsförståelse i undervisningen?  

 Arbetar du med läsförståelse i flera ämnen? Vilka i så fall?  

 Varför är det viktigt att arbeta med att utveckla elevernas läsförståelse?  

 Hur stor vikt lägger du vid att utveckla elevernas läsförståelse? 

 Vilket läromedel använder du och varför?  

 Använder du dig av olika sorters texter vid läsförståelsearbetet?  

 Hur resonerar du när du väljer texter till undervisningen i läsförståelse? 

 Hur använder du läroplanen för att få stöd för ditt arbete?  

 Digital läsförståelse? 

 Hur arbetar du med läsförståelse inför nationella proven i Åk 3? 

Metod/Strategi 

 Vad är läsförståelsestrategier för dig?  

 Hur arbetar du med läsförståelsestrategier? Vilka strategier ser du som relevanta för 

den årskurs du undervisar i?   

 Finns det arbetssätt som är att föredra framför andra i undervisningen om 

läsförståelse? Varför?  

Bedömning/ Utvärdering 

 Hur hjälper du en elev att förstå en text som eleven upplever vara svår?  

 Hur motiverar du elever till läsning och att utveckla läsförståelse? 

 Hur avgör du om eleverna utvecklar en läsförståelse?  

 

Utveckling av undervisning 

 Samarbetar och stöttar ni lärare varandra kring läsutveckling? 

 Vilken kompetensutveckling erbjuds du och dina kolleger vad gäller undervisning i 

läsförståelse/bedömning?  (Hur är skolledningens inställning till 

kompetensutveckling?) 

 Hur påverkar forskningen din undervisning?  

 Håller du dig uppdaterad på forskning kring läsförståelse och vilka metoder/modeller 

som är aktuella inom området? 

 Berätta hur du arbetade tidigare med läsförståelse tillsammans med dina elever?  

 Beskriv hur undervisningen förändrats?  
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Bilaga 3 En läsande klass 

 

Spågumman 

Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten 
genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och 
textgenre. Denna strategi används innan, under och efter 
läsningen. Vid läsning av berättande texter handlar 
förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i 
berättelsen. Vid läsning av faktatexter handlar 
förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om 
ämnet förutsäga vad texten kommer att säga. 

 

 

 

Konstnären 

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av 
sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och 
känna det texten berättar om. Konstnären används 
under läsningen. 

 

 

 

 

 

Detektiven 

Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. 
Strategin används under läsningen och innebär att 
läsaren: 
Läser om ordet. 
Läser om meningen. 
Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang. 
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett 
annat språk som läsaren redan kan. 
Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord. 
Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, 
verb). Använder sina förkunskaper i ämnet. 

       Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda. 

http://enlasandeklass.se/text/spagumman/


 46 

 

Reportern 

Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa 
nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. 
Frågor på raden kan besvaras med information som står 
direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana 
som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i 
texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att 
göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på 
frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina 
tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-
kopplingar.  Reportern används under och efter läsningen. 

 

 

Cowboyen 

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna 
strategi används både under och efter läsningen och är 
extra viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller 
kan med fördel användas för att sammanfatta både 
skönlitterära texter och faktatexter. 

 

 

 

En läsande klass. (2018). Hämtad 2018-12-12 från: 
http://www.enlasandeklass.se/om-oss/ ; http://www.enlasandeklass.se/vad-hander-
sedan/ ; http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/ 
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